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 :עגלות ילדים - ילדיםלטיפול במוצרים 
ק"ג  15-שמשקלם גדול מלילדים עגלות בעלות מרכב ישיבה 

  ק"ג 22ועד 
 

  Child care articles - Wheeled child conveyances: Pushchairs for children above  
15 kg up to 22 kg 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 מסמך זה הוא הצעה בלבד
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 עגלות ילדים, בהרכב זה: – 542229מומחים הת תקן זה הוכן על ידי ועד

 יובל שיזף ליאור פרידמן, , שחר נזרי,)יו"ר( מוטי גרמיזה, איקורט שלומי

 

 ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים, בהרכב זה: - 5422וועדה הטכנית על ידי האושר תקן זה  

 נתלי ראובני מוטי גרמיזה, - איגוד לשכות המסחר 

 איילת גבעתי - לבטיחות ילדים  'בטרם'ארגון 

 משה רוזנבלום - המועצה הישראלית לצרכנות

 שלומי שמש אופיר ליבר, - התאחדות התעשיינים בישראל 

 מרדכי וירצברגר, גילי ליטמן גולן - טכנולוגים /מהנדסים/אדריכלים

 )יו"ר( שי רייכר - משרד הבריאות 

 נטלי רובינשטיין - משרד הכלכלה והתעשייה 

 שחר נזרי - תעשייה אגף ה -קנים הישראלי תכון המ

 אבן-דפנה הר - רשות ההסתדרות לצרכנות

 

 את עבודת הכנת התקן. הריכזבלובוקוב  טלי
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 מילות מפתח:

 חומרים, אריגים. תינוקות, פעוטות, ציוד לתינוקות, עגלות תינוק, הוראות שימוש, סימון, תכונות, בטיחות, חוזק

Descriptors: 

babies, infants, baby equipment, baby carriages, instructions for use, marking, properties, safety, strength of 

materials, textiles. 

 

 עדכניות התקן

 פתחות המדע והטכנולוגיה.התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להת

 המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

 מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

 

 התקן תוקף

 מות.תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשו

 יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף

 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 60

 

 סימון בתו תקן

 החלים עליו, כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים

 רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

 

 זכויות יוצרים

 .אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This national standard is based on EN 1888-2: December 2018 and parts of this standard are 
reproduced with the permission of the European Committee for Standardization - CEN, Avenue 
Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. 

 2009מדצמבר  1התיקון שלו מס'    הודעה על רוויזיה      יםזרידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים הודעה על מ

זה, למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,                      ישראלי תקן 

 (CENת לתקינה )האירופישל הוועדה זהה לתקן 

         EN 1888-2: December 2018                

 ,2חלק  1888, ת"י זהישראלי תקן 

 ,1חלק  1888והתקן הישראלי ת"י 

 במקום יםבא

 2015מנובמבר  1888 התקן הישראלי ת"י

 2019מאוקטובר  1מס' גיליון התיקון 
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 הקדמה לתקן הישראלי

 ,2018 מדצמבר EN 1888-2 (CENת לתקינה )האירופישל הוועדה תקן ישראלי זה הוא התקן 

 שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 )בעברית( האירופי בשינויים ובתוספות לאומייםסעיף חלות התקן תרגום  -

 לסעיפי התקן האירופי )בעברית(הלאומיים פירוט השינויים והתוספות  -

 תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( -

 (באנגליתהתקן האירופי ) -

באה במקום מהדורת התקן הישראלי , 1חלק  1888, יחד עם התקן הישראלי ת"י מהדורה זו של התקן הישראלי

 EN 1888שאימצה את התקן האירופי , 2019מאוקטובר  1לרבות גיליון התיקון מס' , 2015מנובמבר  1888ת"י 

 בשינויים ובתוספות לאומיים. 2012ממרס 

 ההבדלים העיקריים בין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין מהדורתו הקודמת הם אלה:

 חל על עגלות בעלות מרכב ישיבה 1חלק  1888במהדורה זו פוצל התקן לשני חלקים. התקן הישראלי ת"י 

 2חלק  1888ן הישראלי ת"י ועל עגלות בעלות מרכב שכיבה, והוא ישמש בסיס לחלקים עתידיים. התק

 ק"ג.  22ק"ג ועד  15-חל על עגלות ילדים בעלות מרכב ישיבה לילדים שמשקלם גדול מ

 הבדלים נוספים בין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין מהדורתו הקודמת מפורטים בסעיף

European foreword .של התקן האירופי 

 נוסח המלא שלהן.לשם השוואה מדוקדקת בין המהדורות יש לעיין ב

 .עגלות ילדיםהחלים על תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים 

 חלקי הסדרה הם אלה:

עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות  :עגלות ילדים -ילדים לטיפול במוצרים  - 1חלק  1888ת"י 

 מרכב שכיבה

שיבה לילדים שמשקלם עגלות בעלות מרכב י עגלות ילדים: -ילדים לטיפול במוצרים  - 2חלק  1888ת"י 

 ק"ג 22ק"ג ועד  15-גדול מ

 

 (בשינויים ובתוספות לאומיים של התקן האירופי 1סעיף תרגום )( Annex A)ראו  חלות התקן

 הערה:

 .גופן שונההשינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב

עגלות ילדים בעלות מרכב הנוספות עבור בדיקה השיטות את והבטיחות הנוספות דרישות את תקן זה מפרט 

 ק"ג. 22ק"ג ועד  15-שמשקלו של כל ילד גדול מכלהסעת ילד אחד או יותר, שנתכנו ( pushchairsישיבה )

 להשתמש בו בנפרד. ואין ,והוא נוסף עליו 1חלק  1888הישראלי ת"י התקן עם בשילוב תקן זה חל 
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 לסעיפי התקן האירופיהלאומיים פירוט השינויים והתוספות 

2   .Normative references  

 ישראלי, כמפורט להלן: ןבסעיף זה, חל תק והמפורטהאירופי המאוזכר בתקן  ןבמקום התק

 

התקן האירופי 
 המאוזכר

 הערות במקומוחל ההתקן הישראלי 
 )המידע המפורט בעמודת ההערות

 נכון ליום הכנת תקן זה(

EN 1888-1:2018 "לטיפול מוצרים  - 1ק חל 1888י ת

עגלות  :עגלות ילדים -לדים יב

בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות 

 מרכב שכיבה

, למעט שינויים התקן הישראלי זהה

 לתקן האירופי ותוספות לאומיים,

EN 1888-1: December 2018 

 

 Product information   7.   

Marking of product  7.1 .   

 " והמסתיימים במיליםThe vehicle shallהמתחילים במילים " ,שני המשפטים הראשונים 

"(EN 1888-1:2018, 10.2.8)," .אינם חלים 
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